petHorse Set 2117
Frøerpleje | Mallenders | Hovpleje
Lotion | Lotion | Olie

Peticare®-sæt 2117
Komplet klovplejepakke
250 ml frøpleje mod trøske
250 ml Fetlock mallenders
500 ml Hoof Growth & Gerneration

250ml petHorse Health 2005
Frøpleje til frørod
Peticare® petHorse Health 2005(frøpleje) bekæmper trøske hurtigt og effektivt og forebygger
yderligere angreb. Klovplejen støtter og fremskynder helingen af kloven, selv i de mest alvorlige
tilfælde af trøske. De aktive ingredienser er indlejret i en lille, homogen matrix (indlejrede aktive
ingredienser i andre aktive ingredienser) og giver en ekstremt langvarig langtidseffekt. Den
antibakterielle og antimikrobielle virkning dræber bakterier og mikroorganismer hurtigt og pålideligt og
forhindrer nye angreb.
Til den detaljerede beskrivelse af artiklen.....

250 ml petHorse Health 2006
Mallenders og føtexem hos fostre
Peticare® petHorse Health 2006(for mallenders og føtexem) bekæmper både tørre mallenders og
fugtige mallenders hurtigt og effektivt. Præparatet fremskynder helingen af den hud, der er
beskadiget af skurv, og forhindrer fornyet angreb af skurv. De aktive ingredienser er indlejret i en lille,
homogen matrix (inkorporerede aktive ingredienser i andre aktive ingredienser) og giver en ekstremt
langvarig langtidseffekt. Den antibakterielle og antimikrobielle virkning dræber bakterier og
mikroorganismer hurtigt og pålideligt, så der sker en forbedring allerede efter 2-3 dage.
Til den detaljerede beskrivelse af artiklen.....
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500 ml petHorse Health 2007
Pleje og regenerering af klove
Peticare® petHorse Health 2007(regenerering og vækst af kloven) sikrer klovepleje sunde og
skinnende klove og beskytter samtidig mod trøske. Kloven får en bæredygtig forsyning af de vigtigste
byggematerialer og stimuleres dermed til at vokse. Hestens hov forbliver elastisk og sund på lang
sigt. Vandvenlige plejestoffer forbedrer vandindholdet og elasticiteten i horn, krone- og sømbånd og
sikrer en sund hestehove.
Til den detaljerede beskrivelse af artiklen.....

ANSøGNING
Anvendelse:
Du finder en detaljeret vejledning i den respektive varebeskrivelse.
Med hver bestilling modtager du automatisk en detaljeret vejledning i PDF-format for alle elementer i
et SET.

INGREDIENSER
Ingredienser:
Du kan finde ingredienserne i de enkelte produkters produktbeskrivelser.

Peticare GmbH
Kirchstr. 22 - 54472 Monzelfeld

Side 2 / 2

www.peticare.dk
© Peticare-International S.A.

